
 

 

Regulamin Konkursu Portrety Polskiej Medycyny 2022 
Wydarzenie towarzyszące XVIII Forum Rynku Zdrowia 

Warszawa, 24-25 października 2022 r. 
 
 
 

§ 1 PRZEDMIOT I ORGANIZATOR 
 

1. Organizatorem konkursu Portrety Polskiej Medycyny 2022 zwanego dalej “Konkursem” jest 

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach oraz 

PTWP-Online Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – wydawcy portalu rynekzdrowia.pl i 

magazynu Rynek Zdrowia (łącznie zwani w regulaminie „Organizatorem”). 

2. Celem Konkursu jest uhonorowanie osób, instytucji i podmiotów odnoszących znaczące 

sukcesy w sferach zarządzania placówkami medycznymi, rozwoju terapii, poprawiania 

stanu zdrowia naszego społeczeństwa i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w 

Polsce. 

3. Konkurs trwa od 30.06.2022 r. do 24.10.2022 r.  

4. Wskazania nominowanych do Konkursu dokonuje powołana przez Organizatora Kapituła 

Portretów Polskiej Medycyny 2022 (zwana dalej „Kapitułą”). Nominacje przyjmuje redakcja 

magazynu „Rynek Zdrowia” i portalu rynekzdrowia.pl w terminie do 12.08 2022 r.  

5. Do udziału w pracach Kapituły Organizator zaprosił, między innymi: laureatów poprzednich 

edycji Portretów Polskiej Medycyny, przedstawicieli instytucji centralnych, uczelni 

medycznych, klinicystów, menedżerów ochrony zdrowia, ekspertów, przedstawicieli branż 

współpracujących z sektorem medycznym. 

6. Niniejszy regulamin Konkursu jest publikowany przez serwis forumrynkuzdrowia.pl.    

7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu Konkursu. O zmianach regulaminu 

Organizator będzie informował za pośrednictwem serwisu forumrynkuzdrowia.pl lub w 

ramach mailowej komunikacji z Kapitułą Konkursu. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podawania przyczyny i 

informowania o swojej decyzji. Od wyników Konkursu nie przysługuje odwołanie. 

 
§ 2 NOMINACJE 

 
1. W Konkursie nagrodzone mogą być udział osoby indywidualne lub instytucje lub podmioty 

działające w sektorze zdrowia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Portrety Polskiej Medycyny 2022 zostaną wręczone w trzech kategoriach:  

a. Menedżer Rynku Zdrowia – nagroda jest przyznawana za szczególnie osiągnięcia w 
szeroko rozumianym obszarze zarządzania w ochronie zdrowia, w tym liderom zmian 
przyczyniających się do efektywnej organizacji i finansowania świadczeń opieki 
zdrowotnej. 

b. Lekarz Rynku Zdrowia – nagroda jest przyznawana przedstawicielom środowiska 
lekarskiego za szczególne osiągnięcia w sferze ratowania zdrowia i życia pacjentów, 



 

 

między innymi poprzez stosowanie najbardziej skutecznych, bezpiecznych, a także 
nowatorskich metod terapeutycznych i procedur. 

c. Wydarzenie Rynku Zdrowia - w tej kategorii Portrety Polskiej Medycyny przyznawane są, 
między innymi osobom, instytucjom i podmiotom kreującym najbardziej istotne wydarzenia 
w sektorze zdrowia, które wpływają na jego rozwój – między innymi w sferze medycznej, 
technologicznej, legislacyjnej, a także organizacyjnej. 

 
3. Zgłoszenia nominowanych do Konkursu w każdej z trzech kategorii dokonuje Kapituła.   

4. Każdy z członków Kapituły wskazuje – przysyłając na wskazany adres e-mail 

portrety@ptwp.pl maksymalnie do 10 kandydatur w ramach każdej z trzech kategorii 

Konkursu wraz z krótkim uzasadnieniem. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12.08.2022 

r. 

5. Na podstawie zgłoszonych przez Kapitułę kandydatur, Organizator tworzy listę TOP 10 

nominowanych w każdej z trzech kategorii Konkursu, uwzględniając kryterium 

największych i najbardziej istotnych osiągnięć w poszczególnych kategoriach Konkursu, 

opisanych w § 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu. 

 
§ 3  WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW I NAGRODY 

 

1. Ostatecznego wyboru laureatów Portretów Polskiej Medycyny 2022 – spośród 10 

nominowanych w każdej z trzech kategorii – dokona Kapituła.  

2. Członkowie Kapituły, do dnia 05.09.2022 r., głosują mailowo na formularzu konkursowym, 

przyznając nominowanym w poszczególnych kategoriach punkty w skali od 1 do 10. 
Członkowie Kapituły w głosowaniu jw. uwzględniają kryterium największych i najbardziej 

istotnych osiągnięć w poszczególnych kategoriach Konkursu, opisanych w § 2 ust. 2 

niniejszego Regulaminu. 

3. Portrety Polskiej Medycyny 2022 otrzymają nominowani, którzy w poszczególnych 

kategoriach uzyskają największą liczbę punktów w głosowaniu Kapituły. 

4. Nominowani, którzy w głosowaniu (punktacji członków Kapituły) w każdej z kategorii zajmą 

2. i 3. miejsce otrzymają statuetki Konkursu Portrety Polskiej Medycyny 2022. 

5. W przypadku odmowy odbioru nagrody przez wybranego laureata, Organizator może 

odstąpić od przyznawania nagrody w danej kategorii albo może ją przyznać 

nominowanemu, który był kolejny na liście za tym laureatem pod względem ilości 

otrzymanych punktów. 

6. Uroczystość wręczenia Portretów Polskiej Medycyny 2022 oraz statuetek w każdej z trzech 

kategorii odbędzie się 24.10.2022 r. podczas Gali XVIII Forum Rynku Zdrowia w 

Warszawie. 

7. W przypadku nieobecności laureata podczas wręczenia nagród, Organizator zdecyduje o 

formie ich przekazania (odbiór osobisty w siedzibie redakcji magazynu „Rynek Zdrowia” i 

portalu rynekzdrowia.pl/wysyłka na wskazany adres). 



 

 

8. Wartość poszczególnych nagród w konkursie nie przekracza wysokości kwoty wolnej od 

podatku dochodowego wskazanej art. 21 ust. 1 pkt 68) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128). 

 

§ 4 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 
1. Administratorami (współadministratorami) danych osobowych osób nominowanych lub 

osób reprezentujących jednostki organizacyjne nominowane w Konkursie, a także 

członków Kapituły jest Organizator. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontakt 

z Organizatorem jest możliwy na adres: Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice; 

odo@ptwp.pl. 

2. W przypadku podmiotów nominowanych w Konkursie lub członków Kapituły, których dane 

kontaktowe administratorzy już przetwarzają w innych procesach przetwarzania, 

administratorzy informują o nowym celu przetwarzania danych osobowych jak w pkt. 3. W 

przypadku osób jw., do których administratorzy nie posiadają danych kontaktowych, 

administratorzy pozyskują te dane (e-mail, telefon) ze źródeł publicznie dostępnych (strony 

www). 

3. W ramach Konkursu dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a. identyfikacji nominacji i procedowania kolejnych etapów Konkursu, w tym kontaktowania 

się z nominowanymi, uzyskiwania dodatkowych informacji wyjaśniających dotyczących 

nominacji, informowania o wynikach Konkursu oraz uzgadniania udziału laureata w 

ceremonii wręczenia nagród, 

b. procedowania kolejnych etapów konkursu, w tym kontaktowania się z członkami Kapituły, 

4. Przetwarzanie danych polegające na zbieraniu, przechowywaniu i udostępnianiu danych 

w związku z konkursem jest niezbędne do wypełnienia ww. prawnie usprawiedliwionych 

celów realizowanych przez ww. administratorów.  

5. Dane przetwarzane będą wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania, nie dłużej jednak niż do momentu zgłoszenia odpowiedniego sprzeciwu 

wobec przetwarzania lub cofnięcia zgody na dane przetwarzanie. W każdej chwili możliwe 

jest zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub danego rodzaju 

przetwarzania pod adresem odo@ptwp.pl. 

6. Osoba, której dane dotyczą, uprawniona jest do dostępu do swoich danych oraz do ich 

poprawiania. Osoba ta może w każdym czasie zażądać sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania swoich danych; przysługuje jej także prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec danego przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do właściwego 

organu nadzoru, na warunkach określonych we właściwych przepisach prawa. 

7. W pozostałym zakresie do zasad przetwarzania danych osobowych podmiotów 

dokonujących zgłoszeń lub komunikujących się z Organizatorem za pośrednictwem portali 

Organizatora zastosowanie mają postanowienia polityki prywatności serwisów 

Organizatora pod linkiem. 
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